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30 лі пе ня гэ та га го да ў све це ўпер-
шы ню ад зна чы лі Су свет ны дзень ба-
раць бы з ганд лем людзь мі. Да та бы ла 
аб ве шча на Ар га ні за цы яй Аб' яд на ных 
На цый, а іні цы я та рам гэ та га ста ла на-
ша дзяр жа ва. Ме на ві та 30 лі пе ня 2010 
го да быў пры ня ты Гла баль ны план 
дзе ян няў ААН па ба раць бе з ганд лем 
людзь мі, у вы то каў яко га ста я ла Бе-
ла русь.

За раз у Па ла це прад стаў ні коў 
пра цу юць над пра ек там За ко на «Аб 
уня сен ні змен і да паў нен няў у За кон 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб про ці дзе ян-
ні ганд лю людзь мі». Дэ пу тат Ва сіль 
АЛЯК СЕ ЕН КА, член Па ста ян най 
ка мі сіі па на цы я наль най бяс пе цы, 
рас ка заў «Звяз дзе», ча му ме на ві та 
на ша кра і на ста ла ад ным з су свет ных 
лі да раў у ба раць бе з ганд лем «жы вым 
та ва рам» і што но ва га ўно сіц ца ў за ко-
на пра ект.

— Ва сіль Ана толь е віч, як так 
атры ма ла ся, што на ша кра і на ста ла 
ад ным з су свет ных лі да раў у сфе ры 
ба раць бы з ганд лем людзь мі?

— Ад нас зы хо дзіць шмат пра па ноў 
па про ці дзе ян ні та кім зла чын ствам. 
Бе ла русь зна хо дзіц ца ў цэнт ры Еў ро-
пы. Праз на шу тэ ры то рыю пра хо дзяць 
не ле галь ныя шля хі пе ра праў кі жы во га 
та ва ру з поўд ня на за хад і з ус хо ду на 
за хад. Мы аба вя за ны ра біць усё маг-
чы мае ў гэ тым кі рун ку, каб не стаць 
кра і най, праз якую мо гуць без пе ра-
шкод пе ра во зіць лю дзей для да лей шай 
іх экс плу а та цыі.

У нас ёсць шмат ча го, што мо гуць 
аца ніць і ўжо аца ні лі парт нё ры, ка-

ле гі па сфе ры про ці дзе ян ня ганд лем 
людзь мі. На прык лад, пад час па ся-
джэн ня «круг ла га ста ла», якое прай-
шло на пры кан цы мі ну ла га ме ся ца ў 
Мін ску, усе гос ці аца ні лі дзей насць 
на шай дзяр жа вы ў про ці дзе ян ні ганд-
лю людзь мі ста ноў ча.

— У чым сут насць за ко на пра ек-
та, над якім за раз пра цуе ва ша ка-
мі сія?

— Гэ ты за ко на пра ект рых ту ец ца ў 
ад па вед нас ці з За ко нам «Аб да лу чэн ні 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь да Кан вен цыі Са-
ве та Еў ро пы «Аб про ці дзе ян ні ганд лю 
людзь мі».

Што да са мо га за ко на пра ек та, то 
там да дзе ны азна чэн ні па няц цяў «ган-
даль людзь мі», «экс плу а та цыя», «ідэн-
ты фі ка цыя ах вя ры ганд лем людзь-
мі».

Так, пад па няц цем «ган даль людзь-
мі» трэ ба ра зу мець усе дзе ян ні, якія 
мо гуць пры мя няц ца ў да чы нен ні да 
ча ла ве ка з мэ тай зра біць яго аб' ек-
там ганд лю. Та му ўця чы ад ад каз нас-
ці, за яў ля ю чы, што пэў на га ча ла ве ка 
не пра да ва лі, ужо не атры ма ец ца. Раз 
яго дзе ян ні па па лі пад ад ну з вы зна-
ча ных ка тэ го рый — вяр боў ку, пе ра-
да чу, укры ва льніц тва, пе ра воз ку ча-
ла ве ка з мэ тай да лей ша га про да жу, 
зло ўжы ван не яго да ве рам, пры мя нен-
нем на сіл ля з пэў ны мі мэ та мі, то гэ та 
ўсё бу дзе ква лі фі ка вац ца як «ган даль 
людзь мі».

У пра ек це за ко на вы зна ча на па-
няц це «ідэн ты фі ка цыя ах вя ры ганд-
лем людзь мі». Яго трэ ба ра зу мець як 
комп лекс дзе ян няў, якія здзяйс ня юц ца 

дзяр жаў ны мі ор га на мі і гра мад скі мі і ін-
шы мі ар га ні за цы я мі з мэ тай вы зна чэн-
ня фак та здзяйс нен ня ганд лю людзь мі 
або звя за ны мі з гэ тым зла чын ства мі. 
У пра ект за ко на ўво дзіц ца но вы ар-
ты кул, дзе вы зна ча ны дзяр жаў ныя 
ор га ны, якія бу дуць зай мац ца ідэн ты-
фі ка цы яй, а так са ма ад зна ча на, хто мо-
жа здзяйс няць ідэн ты фі ка цыю ах вяр 
ганд лю людзь мі. Акра мя та го, там жа 
вы зна ча на, хто мо жа іні цы я ваць гэ тую 
пра цэ ду ру. Яна пра во дзіц ца на пра ця гу 
30 су так, але мо жа быць спы не на ра-
ней — ка лі дак лад на вы яў ле на, з'яў ля-
ец ца ча ла век ах вя рай ганд лю людзь мі 
або не.

Лі чу, што гэ тыя зме ны ў пра ек це 
за ко на, які на во сень скай се сіі бу дзе 
пры ня ты ў дру гім чы тан ні, па спя хо ва 
ін тэг ру юц ца ў на ша за ка на даў ства як 

да стат ко ва су час ныя і перс пек тыў ныя. 
І тое, што за да ча про ці дзе ян ня ганд лю 
людзь мі — пер ша рад ная ў дзяр жа ве, 
з'яў ля ец ца пры чы най лі дар ства Бе ла-
ру сі ся род ін шых кра ін-ба раць бі тоў су-
праць ганд лю людзь мі.

— Іс нуе і та кая з'я ва, як ган даль 
людзь мі ўнут ры на шай кра і ны...

— Са праў ды, ах вя рай ганд лю 
людзь мі мож на стаць і не па кі да ю чы 
ме жаў кра і ны. У за ко не пра пі са на па-
няц це экс плу а та цыі. Яна ра зу мее пад 
са бой не за кон нае пры му шэн не ча ла-
ве ка да пра цы або ака зан ня па слуг, 
у тым лі ку сек су аль на га ха рак та ру, 
су ра гат на га ма ця рын ства, за бо ру ў 
ча ла ве ка ор га наў або тка нак у вы пад-
ку, ка лі ён па пры чы нах што не за ле-
жаць ад яго, не мо жа ад мо віц ца ад 
вы ка нан ня гэ тых ра бот або ака зан ня 
па слуг.

— Але ка лі ча ла век па ней кіх пры-
чы нах не мо жа ад мо віц ца ад ака-
зан ня та кіх па слуг, ве ра год на, што 
па гэ тых жа пры чы нах ён не мо жа 
звяр нуц ца ў ад па вед ныя служ бы. Ці 
рас пра ца ва ны комп лекс ме ра пры-
ем стваў, на кі ра ва ных на вы яў лен не 
та кіх вы пад каў?

— У нас усё па стаў ле на на пра фе-
сій ную асно ву. Ня ма праб ле мы — ку ды 
і да ка го звяр нуц ца. На ват ка лі ча ла век 

не мо жа прый сці, па тэ ле фа на ваць са-
ма стой на, ён мо жа зра біць гэ та праз 
ка го-не будзь. Так са ма ў нас ёсць гра-
мад скія ар га ні за цыі, якія аказ ва юць 
кан суль та цый ную да па мо гу, ана нім-
ныя «га ра чыя лі ніі», ку ды мож на па ве-
да міць пра акт экс плу а та цыі, ганд лю 
людзь мі.

— Здараецца, бе ла ру сы з не вя-
лі кіх га рад скіх цэнт раў або з вё сак 
едуць на за роб кі ў Ра сію ці іншыя 
краіны. Вель мі час та яны пра цу юць 
там не ле галь на і зда ра юц ца сі ту а цыі, 
ка лі за ра бо ту ім не за пла ці лі. Бы вае 
так, што ня ма на ват гро шай, каб вяр-
нуц ца да до му. За кон пра ду гледж вае 
да па мо гу та кім лю дзям?

— На ту раль на, та кім лю дзям з бо ку 
дзяр жа вы аказ ва ец ца да па мо га, ка лі 
гэ тая ін фар ма цыя ста но віц ца вя до ма 
ад па вед ным служ бам, па соль ству Бе-
ла ру сі ў той кра і не, дзе ча ла век па цяр-
пеў. Па лі ніі дып ла ма тыі пры ма юц ца 
ўсе ме ры, каб ча ла век мог вяр нуц ца 
на ра дзі му: да па ма га юць з да ку мен та-
мі і гра шы ма, мо гуць на ват і да гра ні цы 
пад вез ці і да па маг чы пе рай сці яе.

— У мі ну лым ме ся цы бы ла на слы-
ху гіс то рыя бе ла рус кі, якая ў двух га-
до вым уз рос це тра пі ла да цы ган. А 
якія нор мы ў за ко на пра ек це ахоў ва-
юць дзя цей ад па гро зы стаць ах вя-
рай ганд лю людзь мі?

— Вяр боў ка, пе ра воз ка, пе ра да ча, 
укры ва льніц тва не паў на лет ніх з мэ тай 
экс плу а та цыі лі чыц ца ганд лем людзь-
мі. Ка лі да рос лы на пра ця гу 30 дзён 
яшчэ мо жа ска заць, што ён не з'яў-
ля ец ца ах вя рай ганд лю людзь мі, то 
дзі ця бу дзе лі чыц ца ах вя рай у лю бым 
вы пад ку.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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З ві зі там у на шай кра і не зна хо дзіц ца 
дэ пу тац кая дэ ле га цыя Ма лай зіі на ча-
ле з на мес ні кам спі ке ра Па ла ты прад-
стаў ні коў пар ла мен та гэ тай кра і ны 
Ро наль дам КІ ЯН ДЗІ. Гэ та пер шы ві зіт 
на та кім уз роў ні ў Бе ла русь з Ма лай-
зіі. Яго мэ та — стаць пад мур кам для 
па бу до вы двух ба ко вых ста сун каў у 
роз ных га лі нах — ад ганд лю, пра цы 
над ства рэн нем да га вор на-пра ва вой 
ба зы да су пра цоў ніц тва ў сфе ры аду-
ка цыі, пра мыс ло вас ці. Учо ра з дэ ле-
га та мі су стрэў ся Вік тар ГУ МІН СКІ, 
на мес нік стар шы ні ніж няй па ла ты бе-
ла рус ка га пар ла мен та. Ён пад крэс ліў, 
што на ша дзяр жа ва пра во дзіць шмат-
век тар ную па лі ты ку і вель мі за ці каў-
ле на ў тры ва лых ста сун ках з кра і на мі 
Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на, у тым 
лі ку з Ма лай зі яй.

— На ша дэ ле га цыя не вя лі кая — уся го 
толь кі 5 ча ла век, — за ўва жыў, ад каз ва ю чы 
на пы тан ні жур на ліс таў, Ро нальд Кі ян дзі. — 
Мы пры еха лі, каб па гля дзець, што са бой 
уяў ляе Бе ла русь. На жаль, у нас да гэ туль 
не бы ло ві зі таў на вы со кім уз роў ні. Та му я 
лі чу, што гэ ты ві зіт іс тот на паў плы вае на 
двух ба ко выя ста сун кі па між на шы мі дзяр-
жа ва мі. Ня ма су мнен няў, што яго вы ні ка мі 
ста не па ляп шэн не ўза е ма дзе ян ня Ма лай зіі 
і Бе ла ру сі ў цэ лым і су пра цоў ніц тва па між 
пар ла мен та мі кра ін у пры ват нас ці.

Кі раў нік ма лай зій скай дэ ле га цыі звяр-
нуў асаб лі вую ўва гу на той факт, што па-
між на шы мі кра і на мі на ла джа ны доб рыя 
ганд лё выя ста сун кі.

— Мы экс пар ту ем мэб лю і каў чук, а ў 
Бе ла ру сі куп ля ем вель мі шмат мі не раль-
ных угна ен няў. Нам зда ец ца, што ёсць 
яшчэ ней кія кі рун кі, у якіх мы мо жам су-
пра цоў ні чаць.

Вік тар Гу мін скі па га дзіў ся, што ў двух-
ба ко вым су пра цоў ніц тве ёсць шмат ня вы-
ка ры ста ных маг чы мас цяў:

— На больш вы со кі ўзро вень мож на 
пад няць на ша і між пар ла менц кае су пра-
цоў ніц тва, і ганд лё ва-эка на міч ныя ста сун кі. 
Не аб ход на ства рыць да га вор на-пра ва вую 
ба зу, раз ві ваць су пра цоў ніц тва ў аду ка цыі. 
З ма ла зій ска га бо ку ёсць за ці каў ле насць 
у тым, каб бе ла рус кія ВНУ рых та ва лі спе-
цы я ліс таў для ме ды цын скіх уста ноў гэ тай 
кра і ны.

Ды на мі ку вы бу доў ван ня двух ба ко вых 
ста сун каў па між Бе ла рус сю і Ма лай зі яй 
па він на ўз мац ніць і па да бен ства прын цы-
паў знеш няй і ўнут ра най па лі ты кі абедз вюх 
кра ін.

— Мы ве да ем, што Ма лай зія з'яў ля ец ца 
аў та ры тэт най кра і най Азі яц ка-Ці ха акі ян-
ска га рэ гі ё на, — за ўва жыў Вік тар Гу мін-
скі. — Ва ша кра і на пра во дзіць вель мі сяб-
роў скую па лі ты ку, у якой га лоў ны мі прын-
цы па мі з'яў ля юц ца мір і доб ра су сед ства. 

Гэ та нам не прос та ім па нуе — та кіх жа 
прын цы паў пры трым лі ва ец ца і Бе ла русь.

Да га вор на-пра ва вая ба за двух ба ко-
вых ста сун каў па між кра і на мі фак тыч на 
ад сут ні чае. Так, бе ла ру сы мо гуць ехаць 
у Ма лай зію без ві зы, а вось па гад нен ня 
пра тое, каб гра ма дзя не гэ тай кра і ны пры-
яз джа лі без віз да нас, па куль што ня ма. 
Вік тар Гу мін скі ўпэў не ны, што гэ та ад моў на 
ўплы вае на ак тыў насць на шых двух ба ко-
вых ста сун каў.

За раз на раз гля дзе ў Ма лай зіі зна хо-
дзіц ца шэ раг пра ек таў двух ба ко вых па-
гад нен няў, што ты чац ца эка на міч на га і 
ганд лё ва га су пра цоў ніц тва, аба ро ны ін вес-
ты цый, уза ем най ад ме ны віз, ба раць бы са 
зла чын нас цю…

Ма лай зія — кра і на ў Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азіі. У сва ім рэ гі ё не дзяр жа ва пры-
трым лі ва ец ца кан цэп цыі мі ру, сва бо ды і 
нейт ра лі тэ ту. Асноў ныя экс парт ныя па зі цыі 
гэ тай кра і ны — элект рон нае аб ста ля ван не, 
наф та і газ, драў ні на і пра дук цыя з яе, каў-
чук, паль ма вы алей, тэкс тыль, хі мі ка ты. 
З-за мя жы ў Ма лай зію за во зяць элект ро-
ні ку, ма шы ны, наф та пра дук ты, плас тык, 
транс парт, ме та ла пра дук цыю, хі мі ка ты. За 
мі ну лы год та ва ра зва рот Бе ла ру сі з гэ тай 
кра і най склаў больш за 160 міль ё наў до-
ла раў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Пар ла менц кі дзён нік Пар ла менц кі дзён нік   ��

НО ВЫ ЎЗРО ВЕНЬ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
МА ЛАЙ ЗІЯ МО ЖА СТАЦЬ ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫМ ПАРТ НЁ РАМ ДЛЯ НА ШАЙ КРА І НЫ 

Па лі ніі дып ла ма тыі пры ма юц ца 
ўсе ме ры, каб ча ла век 
мог вяр нуц ца на ра дзі му: 
да па ма га юць з да ку мен та мі 
і гра шы ма, мо гуць на ват і да 
гра ні цы пад вез ці і да па маг чы 
пе рай сці яе.

На ша па зі цыяНа ша па зі цыя  ��

НЕ СТАЦЬ «ЖЫВЫМ ТАВАРАМ»
ДЭ ПУ ТА ТЫ ПРА ЦУ ЮЦЬ НАД РЭ ДАК ЦЫ ЯЙ ПРА ЕК ТА ЗА КО НА, ПРЫ СВЕ ЧА НА ГА БА РАЦЬ БЕ З ГАНД ЛЕМ ЛЮДЗЬ МІ

«Раб ства не ста ла больш гу ман ным ні на ёту 
за апош нія не каль кі ты сяч га доў». Гэ ты сло ган 
са цы яль най рэ кла мы зна ё мы амаль усім. Ра ней 
на на шым тэ ле ба чан ні па каз ва лі ін шыя ро лі кі, якія 
за клі ка лі лю дзей пра вя раць свай го за меж на га 
пра ца даў цу... Та кая рэ кла ма — част ка пра цы 
ад па вед ных спец служ баў і ар га ні за цый па ба раць бе 
з ганд лем людзь мі, якую мо жа ба чыць кож ны, але, 
на ту раль на, гэ та да лё ка не ўсё. На ша кра і на пер шая 
на тэ ры то рыі пост са вец кай пра сто ры раз гар ну ла 
шы ро ка маш таб ную кам па нію па ба раць бе з гэ тым 
злом. Больш за тое, сён ня про ці дзе ян не ганд лю людзь мі — адзін 
з пры яры тэт ных кі рун каў дзей нас ці на шай кра і ны на між на род най 
арэ не.

Пад па няц цем «ган даль людзь мі» 
трэ ба ра зу мець усе дзе ян ні, якія 
мо гуць пры мя няц ца ў да чы нен ні 
да ча ла ве ка з мэ тай зра біць яго 
аб' ек там ганд лю. Та му ўця чы 
ад ад каз нас ці, за яў ля ю чы, 
што пэў на га ча ла ве ка 
не пра да ва лі, ужо не атры ма ец ца.

ПЕ РА ВЯ ДЗЁМ ЕЎ РА СА ЮЗ
НА НА ШЫ ШПА ЛЫ 

Асі по віц кі за вод жа ле за бе тон ных кан струк цый ААТ 
«Да рбуд ман тажт рэст» у ве рас ні пла нуе ўвес ці ў экс-
плу а та цыю но вую лі нію па вы твор час ці жа ле за бе тон-
ных шпал з роз ны мі ві да мі рэй ка вых зма ца ван няў.

Быў вы ка на ны ка пі таль ны ра монт ад на го з цэ хаў з за-
ме най ін жы нер ных се так, вы раб ле ны да дат ко выя ме та ла-
кан струк цыі і пад мур кі пад аб ста ля ван не. Ма гут насць но вай 
лі ніі раз лі ча на на вы раб да 400 ты сяч жа ле за бе тон ных шпал 
у год. Важ ней шай пе ра ва гай уста ноў ле на га су час на га аб-
ста ля ван ня з'яў ля ец ца яго энер га эфек тыў насць і вы со кая 
якасць вы ра баў. Лі нія прак тыч на цал кам аў та ма ты за ва-
ная — асноў ны мі вы твор чы мі пра цэ са мі кі руе кам п'ю тар і 
комп лекс спе цы яль на га пра грам на га за бес пя чэн ня, па ве-
да мі лі ў прэс-цэнт ры Бе ла рус кай чы гун кі.

У асноў ным тут пла ну ец ца вы раб ляць за па тра ба ва ныя жа-
ле за бе тон ныя шпа лы, а ў перс пек ты ве на ла дзіць вы раб іх са 
зма ца ван ня мі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца пры ра мон це і бу даў-
ніц тве чы гу нач на га па лат на ў Ра сіі і кра і нах Еў ра са ю за. Ад нак 
у пер шую чар гу прад пры ем ства пла нуе за да валь няць по пыт 
ай чын ных спа жыў цоў. Га лоў ным з іх з'яў ля ец ца Бе ла рус кая 
чы гун ка — больш за 50 пра цэн таў пра дук цыі за во да вы ка рыс-
тоў ва ец ца для ра мон ту і бу даў ніц тва аб' ек таў ма гіст ра лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КУ ПІ БІ ЛЕТ —
АХ ВЯ РУЙ ГРО ШЫ НА ДАБ РА ЧЫН НАСЦЬ 

4 ве рас ня муж чын ская збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле 
пра вя дзе на «Ба ры саў-Арэ не» та ва рыс кі матч з ка-
ман дай Та джы кі ста на.

Але су стрэ ча ад мет ная не толь кі тым, што з'яў ля ец ца 
апош нім штрыш ком у пад рых тоў цы па да печ ных Ге ор гія Кан-
драць е ва да ква лі фі ка цыі пер шын ства Еў ро пы-2016, якое 
пры ме Фран цыя. Як па ве да мі ла прэс-служ ба Бе ла рус кай 
фе дэ ра цыі фут бо ла, усе атры ма ныя ад про да жу срод кі на-
кі ру юць у спе цы яль ную агуль а а ду ка цый ную шко лу-ін тэр нат 
№ 7 г. Мін ска для дзя цей-сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся без 
апе кі баць коў. Да рэ чы, кошт квіт коў на гэ ты матч сім ва ліч-
ны — 20 ты сяч руб лёў. Гуль ня пач нец ца ў 19:00.

Та рас ШЧЫ РЫ.

АДУ КА ЦЫЯ + ГЕА ГРА ФІЯ = ПЕ РА МО ГА 
Вы клад чык Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
На тал ля Са ла губ пе ра маг ла ў кон кур се на ву ко вых 
пра ек таў, які пра во дзіў ся ў рам ках 2-й лет няй шко лы 
Рус ка га геа гра фіч на га та ва рыст ва.

Лет няя шко ла ўяў ляе са бой пля цоў ку для аб ме ну во пы там 
і пе ра да чы ве даў аб су час ным ста не геа гра фіч най на ву-
кі ма ла дым на ву коў цам, ас пі ран там і ма гіст ран там. У ро лі 
пе да го гаў вы сту па юць ака дэ мі кі, пра фе са ры, вя до мыя ву-
чо ныя, зна ка мі тыя фа то гра фы — на ту ра ліс ты, да след чы кі 
і ванд роў ні кі.

Паў дзель ні чаць у 2-й лет няй шко ле змаг лі 30 ма ла дых 
на ву коў цаў ва ўзрос це да 35 га доў з Ра сіі і яшчэ пяць іх 
ка лег з кра ін блізка га за меж жа, якія прай шлі кон курс ны ад-
бор. Бе ла русь прад стаў ля ла стар шы вы клад чык ка фед ры 
фі зіч най геа гра фіі фа куль тэ та пры ро да знаў ства БДПУ імя 
М. Тан ка На тал ля Са ла губ. Слу ха чы шко лы прад ста ві лі на 
суд экс перт на га жу ры свае пра ек ты, над які мі яны пра ца-
ва лі не адзін год. Для зруч нас ці ацэнь ван ня пра ек ты бы лі 
па дзе ле ны на тры бло кі. Жу ры ацэнь ва ла не толь кі атры-
ма ныя на ву ко выя вы ні кі і перс пек ты вы рэа лі за цыі пра ек та, 
але і тое, на коль кі па пу ляр на бы ла вы кла дзе на ра бо та. 
У бло ку «Эка ло гія і пры ро да ка ры стан не, геа гра фіч ная і 
эка ла гіч ная аду ка цыя» жу ры вы лу чы ла дзве ра бо ты, у 
тым лі ку і пра ект «Рэа лі за цыя элект рон на га прак ты ку му 
як сро дак раз віц ця ме ды я пісь мен нас ці бу ду ча га на стаў ні ка 
геа гра фіі», пад рых та ва ны На тал ляй Са ла губ. Як ад зна чы лі 
чле ны жу ры, гэ та пра дукт, ужо га то вы да вы ка ры стан ня 
на прак ты цы.

У гэ тай пе ра мо гі ёсць яшчэ не каль кі пры ем ных «бо ну-
саў». Па-пер шае, удзель ні кі 2-й лет няй шко лы ў да лей шым 
мо гуць быць пры ня ты ў чле ны Рус ка га геа гра фіч на га та ва-
рыст ва па спро шча най схе ме. Ма ла дым на ву коў цам бу дзе 
пра па на ва на пры няць удзел у экс пе ды цы ях і між на род ных 
пра ек тах. Акра мя та го, пе ра мож цы 2-й лет няй шко лы атры-
ма юць рэ ка мен да цыі для ўдзе лу ў гран та вым кон кур се Рус-
ка га геа гра фіч на га та ва рыст ва ў 2015 го дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЗА НЯ СВОЕ ЧА СО ВАЕ РЭ АГА ВАН НЕ — 
ПА КА РАН НЕ 

У пра ку ра ту ру Мін скай воб лас ці звяр нуў ся жы хар 
вёс кі Бо гу ша ва. Ён па скар дзіў ся на тое, што не да-
ча каў ся свое ча со ва га ад ка зу з Ха це жын ска га сель-
вы кан ка ма Мінск ага ра ё на на сваю за яву па пы тан-
ні па шко джан ня элект рыч на га ка бе лю. Па вы ні ках 
пра вер кі факт па цвер дзіў ся. У вы ні ку на кі раў ні ка 
спра ва мі скла дзе ны пра та кол аб ад мі ніст ра цый ным 
пра ва па ру шэн ні. Па ра шэн ні су да Мінск ага ра ё на спе-
цы я ліст аштра фа ва ны ў па ме ры 4 ба за вых ве лі чынь 
(600000 руб лёў).

Уся го ж па вы ні ках раз гля ду зва ро таў уне се на 315 ак таў 
пра ку рор ска га на гля ду, у тым лі ку апра тэс та ва ны 81 не за-
кон ны акт і ра шэн не, на кі ра ва на 30 прад стаў лен няў, 44 прад-
пі сан ні і 11 афі цый ных па пя рэ джан няў, за ве дзе на 13 дыс-
цып лі нар ных вы твор час цяў, скла дзе на 16 ад мі ніст ра цый ных 
пра та ко лаў. Су пра цоў ні кі пра ку ра ту ры аса біс та пры ня лі 
больш як 3300 гра ма дзян. Да пра ку ро ра Мін скай воб лас ці і 
яго на мес ні каў звяр ну лі ся 79 ча ла век на вы яз ных пры ёмах 
у ра ё нах Мін шчы ны.

У ор га ны пра ку ра ту ры цэнт раль на га рэ гі ё на ў пер шым 
паў год дзі па сту пі ла 4112 зва ро таў. Гэ та на 8,3% больш, 
чым за та кі ж час ле тась. Як ад зна чы ла стар шы па моч нік 
пра ку ро ра Мін скай воб лас ці па ра бо це са зва ро та мі гра-
ма дзян Свят ла на Раз мыс ло віч, най больш скар гі ты чац ца 
пра цэ су аль ных дзе ян няў ор га наў, якія вя дуць ад мі ніст ра-
цый ны пра цэс, па ста ноў па спра вах аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях, а так са ма вы ка нан ня пра цоў на га за ка-
на даў ства.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ.

НА ЛА СЯ — З АР БА ЛЕ ТАМ 
З сён няш ня га дня і па 30 ве рас ня ў кра і не бу дзе доў-
жыц ца се зон па ля ван ня на ла ся, вы са ка род на га і 
пля міс та га але няў і ла няў.

— Да зво ле на зда бы ча да рос лых са мцоў, а так са ма се-
лек цый ных жы вёл лю бо га по лу і ўзрос ту, — па ве да міў «Звяз-
дзе» стар шы дзяр жаў ны ін спек тар Мін скай аб лас ной 
ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту Ва дзім 
ВА РА БЕЙ. — Па ля ваць мож на бу дзе збро е вым спо са бам з 
за са ды і з па ды хо ду на пра ця гу су так. Да зво ле на вы ка рыс-
тоў ваць на раз ную па ляў ні чую зброю з дуль най энер гі яй ку лі 
звыш 3 000 джоў ляў, глад ка стволь ную па ляў ні чую зброю і 
па тро ны з ку ля мі, па ляў ні чыя лу кі і ар ба ле ты.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МІН СКУ — ХО ПІЦЬ…
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Каб зняць усе праб лем ныя пы тан ні ў са да вод чых та ва рыст вах і 
дач ных ка а пе ра ты вах, з пер шых дзён на ступ на га го да пры ня тым ука-
зам пра ду гледж ва ец ца аб ме жа ван не ад чу жэн ня ў пры га рад ных зо нах 
Мін ска і аб лас ных цэнт раў зя мель ных участ каў, якія пра да стаў ле ны 
лю дзям для ка лек тыў на га са да вод ства і дач на га бу даў ніц тва. У пры га-
рад най зо не ста лі цы сва бод ныя (не за ня тыя) зя мель ныя ўчаст кі для ка-
лек тыў на га са да вод ства і дач на га бу даў ніц тва ця пер пра да стаў ля юц ца 
гра ма дзя нам на тэ ры то рыі іс ну ю чых са да вод чых та ва рыст ваў і дач ных 
ка а пе ра ты ваў толь кі па вы ні ках спе цы я лі за ва ных аў кцы ё наў.

Асоб на ў да ку мен це да дзе на да ру чэн не абл вы кан ка мам сё ле та да 
1 ве рас ня з улі кам ін та рэ саў дзяр жа вы, мяс цо вых умоў і эка на міч най 
эфек тыў нас ці па шы рыць пе ра лік на се ле ных пунк таў, у ме жах якіх 
зя мель ныя ўчаст кі мо гуць пра да стаў ляц ца толь кі па вы ні ках аў кцы-
ё наў.

Гэ ты пункт ты чыц ца зя мель ных участ каў, якія да юц ца юры дыч ным 
асо бам і ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам для вы твор час ці та ва раў 
(ака зан ня па слуг), а так са ма гра ма дзя нам, якія не ма юць па трэ бу ў па-
ляп шэн ні жыл лё вых умоў, — для бу даў ніц тва і аб слу гоў ван ня ад на ква-
тэр ных, бла кі ра ва ных жы лых да моў; для ка лек тыў на га са да вод ства, 
дач на га бу даў ніц тва (за вы клю чэн нем пры га рад най зо ны Мін ска).

Пры ня ты ўказ дае маг чы масць пра да стаў ляць зя мель ныя ўчаст кі 
без пра вя дзен ня аў кцы ё наў ар га ні за цы ям, а так са ма ін ды ві ду аль ным 
прад пры маль ні кам, якія ажыц цяў ля юць збор, сар та ван не (па дзел па 
ві дах), пад рых тоў ку да абяс шкодж ван ня і (або) вы ка ры стан ня дру гас-
ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў, — для раз мя шчэн ня пры ём ных пунк таў 
дру гас най сы ра ві ны, аб' ек таў сар та ван ня, абяс шкодж ван ня, пе ра пра-
цоў кі ка му наль ных ад хо даў і аб' ек таў па ха ван ня цвёр дых ка му наль ных 
ад хо даў (гэ тая нор ма ўсту пае ў сі лу з 1 сту дзе ня 2015 го да).

Так са ма з пер шых дзён на ступ на га го да бу дзе ажыц цяў ляц ца спаг-
нан не пла ты за ўвесь тэр мін арэн ды зя мель на га ўчаст ка, які пра ду-
гле джа ны да га во рам арэн ды, у вы пад ку па ру шэн ня нар ма тыў ных 
тэр мі наў бу даў ніц тва аб' ек таў, раз ме шча ных на зя мель ных участ ках, 
ка лі пла та за пра ва за клю чэн ня да га во раў арэн ды якіх не бра ла ся.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пэн вяр нуў ся на ра дзі му 
Кар ці ны мас та ка ад пра ві лі ся
з Ві цеб ска ў яго род ны го рад 

Юдэль Пэн — пер шы на стаў нік та кіх зна ка мі тас цяў, 
як Марк Ша гал, Во сіп Цад кін, Ос кар Ме шча ні наў, 
Ла зар Лі сіц кі і шэ ра гу ін шых вя до мых май строў, — 
на ра дзіў ся ў не вя лі кім мяс тэч ку Но ва аляк санд раўск 
(ця пер За ра сай, Літ ва) у 1854 го дзе.

На вы ста ве, пры све ча най 160-й га да ві не з дня на ра-
джэн ня мас та ка, прад стаў ле на ка ля трыц ца ці яго па лот-
наў — з фон даў Ві цеб ска га аб лас но га края знаў ча га му-
зея. Ся род іх — пей за жы За ра сая, Ві цеб ска, парт рэ ты, 
жан ра выя кар ці ны.

Вы стаў ка ар га ні за ва на ў рам ках пра ек та «Да ро га куль-
ту ры яў рэ яў (вы яў лен чае мас тац тва): Ю. Пэн і яго вя до мыя 
вуч ні». У яе ад крыц ці пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі сей ма 
Літ вы, гра мад скас ці, мас та кі.

— Для нас вя лі кі го нар, што ўпер шы ню ў Літ ве мы ма ем 
маг чы масць уба чыць не вя лі кую част ку ра бот вя до ма га 
мас та ка. У кар ці нах Пэ на ад чу ва ец ца ту га па ра дзі ме. 
Праў ду ка заў яго ву чань Марк Ша гал: «Вам не трэ ба гу-
ляць па го ра дзе, звяр таць ува гу на лю дзей, не вар та іс ці 
ў тэ атр, у царк ву, у сі на го гу — усё вы ма е це пе рад са бой, 
усё стог не, пла ча на кар ці нах Пэ на што хві лін на, і днём, 
і ўве ча ры, у су бо ту, у свя та», — па він ша ваў пры сут ных 
з ад крыц цём вы ста вы Ні ка ла юс Гу се вас, на мес нік мэ ра 
За ра сай ска га ра ё на.

Юбі лею Пэ на быў пры све ча ны пя ты пле нэр «За ра сай — 
край азёр 2014», у якіх бра лі ўдзел і бе ла рус кія мас та кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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СА МЫЯ ВАЖ НЫЯ
ПА СЛУ ГІ 

УРАД ВЫ РА ШЫЎ, ШТО ПРА ЕКТ УКА ЗА 
«АБ ЗА ХА ДАХ ПА ЎДАС КА НА ЛЕН НІ РА БО ТЫ 

ЖЫЛ ЛЁ ВА-КА МУ НАЛЬ НАЙ ГАС ПА ДАР КІ» 
ТРЭ БА ДА ПРА ЦА ВАЦЬ 

На чар го вым па ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў раз гля да ла ся пы-
тан не па ўдас ка на лен ні ра бо ты ЖКГ. У пры ват нас ці — пра ект 
ад па вед на га Ука за Прэ зі дэн та, які рас пра ца ва ны ўдзель ні ка мі 
ра бо чай гру пы па праб лем ных пы тан нях у гэ тай сфе ры. Па-
між вы шэй шы мі служ бо вы мі асо ба мі кра і ны раз гар ну ла ся 
дыс ку сія, у вы ні ку якой бы ло пры ня та ра шэн не на пра ця гу 
двух тыд няў да пра ца ваць да ку мент і толь кі по тым ад даць на 
раз гляд кі раў ні ка дзяр жа вы.

Пра ект да ку мен та прад ста віў мі ністр жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Анд рэй ШО РАЦ. Ён ад зна чыў, што асноў ныя кі рун кі, 
якія зме шча ны ў пра ек це ўка за, ты чац ца ап ты мі за цыі дзярж кі ра-
ван ня і ўдас ка на лен ня кант ро лю ў ЖКГ, па ляп шэн ня фі нан са ва га 
ста ну ар га ні за цый, у тым лі ку зні жэн ня за трат па аказ ва е мых па-
слу гах, па вы шэн ня ўзроў ню фі нан са вай пла цеж най дыс цып лі ны, 
удас ка на лен ня па рад ку фар мі ра ван ня цэн і та ры фаў на жыл лё-
ва-ка му наль ныя па слу гі і ўста наў лен ня да дат ко вай ад каз нас ці 
за па ру шэн ні ў гэ тай сфе ры. «Гэ ты да ку мент дасць маг чы масць 
не толь кі да сяг нуць асноў ных мэт у сфе ры ЖКГ па па вы шэн ні 
эфек тыў нас ці і на дзей нас ці ра бо ты га лі ны, па ляп шэн ні якас ці 
па слуг, якія пра да стаў ля юц ца, на асно ве вы ка нан ня са цы яль ных 
стан дар таў пры аба вяз ко вым зні жэн ні за трат на іх ака зан не, але 
і па спры яе за бес пя чэн ню праз рыс тас ці на лі чэн няў пла ця жоў, а 
так са ма па вы шэн ню ад каз нас ці мяс цо вых ор га наў ула ды і ра бот-
ні каў, за ня тых у сфе ры ЖКГ, за ра шэн ні, якія імі пры ма юц ца», — 
па ве да міў мі ністр.

Прэм' ер-мі ністр Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пе рад раз гля дам да ку мен-
та ад зна чыў, ча му гэ тае пы тан не вы нес лі на па ся джэн не Саў мі на: 
«Мэ та — раз гле дзець тыя пра па но вы, якія вы пра ца ва ла ра бо чая 
гру па на ча ле з Аляк санд рам Якаб со нам. Усе мы ве да ем, што 
ма тэ ры я лы бы лі не ад на ра зо ва прад ме там раз ваг у аб лас цях, з 
мі ніс тэр ства мі. Але, ра зам з тым, важ насць гэ тых пы тан няў вель мі 
вя лі кая. Та му трэ ба, каб усё раз гля да ла ся вы шэй шы мі служ бо вы мі 
асо ба мі. Гэ та пы тан ні не толь кі эка на міч ныя, але і са цы яль на-па лі-
тыч ныя. Бо служ бы ЖКГ без па ся рэд ні каў пра цу юць з на сель ніц-
твам. І па слу гі ЖКГ — жыц цё вая не аб ход насць, тое, што нель га 
ад клас ці на по тым».

Між ін шым, дзяр жа ва вы дзя ляе з бюд жэ ту да стат ко ва вя лі кія су-
мы на пад трым ку жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, бо на сель ніц тва 
ў поў ным аб' ёме не аплач вае яе па слу гі. «Па 2014 го дзе — 16 трлн 
руб лёў, з якіх 9 трлн — пра мыя суб сі дыі, а 2 трлн — ка пі таль ны 
ра монт. Уво гу ле — 8% кан са лі да ва на га бюд жэ ту кра і ны. Плюс 
пе ра кры жа ва нае суб сі дзі ра ван не — яшчэ ка ля 1 млрд до ла раў. 
Ці заў сё ды гэ тыя срод кі вы ка рыс тоў ва юц ца эфек тыў на? І ці на-
са мрэч столь кі каш туе па слу га? Ці ап ты маль ная струк ту ра жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі? — спы таў прэм' ер-мі ністр. — Ха ця 
ўсе гэ тыя пы тан ні бы лі прад мет на раз гле джа ны ў ка мі сіі, да вай це 
яшчэ раз аб мяр ку ем усё. Маг чы ма, не дзе па су мня ва ем ся. Для та го, 
каб кі раў ні ку дзяр жа вы па сту піў на раз гляд усе ба ко ва вы ве ра ны 
да ку мент. Гэ та ж пы тан ні не толь кі ЖКГ аль бо спе цы я лі за ва ных 
ор га наў кі ра ван ня. Гэ та бу дзе ты чыц ца і энер ге ты кі, і са цы яль най 
сфе ры (па коль кі бу дзе пе ра гля дац ца та рыф ная па лі ты ка). Як бу дуць 
раз гля дац ца ў су дах маг чы мыя спрэч кі? Як га лі на бу дзе прад стаў-
ле на ў сель скай мяс цо вас ці? Як бу дзе вы гля даць рэ аль ны сек тар 
эка но мі кі пас ля змен?» 

Пад час аб мер ка ван ня пра ек та да ку мен та вы свет лі ла ся, што не 
ўсе за ці каў ле ныя ба кі згод ны з пра па на ва ны мі зме на мі і но ва ўвя-
дзен ня мі. У вы ні ку пра ект ука за вы ра ша на ад пра віць на да пра цоў ку. 
Та кім чы нам, ве дам ствы і ор га ны дзярж кі ра ван ня змо гуць унес ці 
свае пра па но вы. Прэм' ер-мі ністр да ру чыў на пра ця гу двух тыд няў 
паў тор на раз гле дзець ва ўра дзе да пра ца ва ны пра ект ука за і рэ ка-
мен да ваць для раз гля ду кі раў ні ку дзяр жа вы.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Ва ўра дзе Ва ўра дзе   �� СУ СТРЭ ЧА ПРЭ ЗІ ДЭН ТАЎ
БЕ ЛА РУ СІ, КА ЗАХ СТА НА, РА СІІ, УКРА І НЫ

ПРОЙ ДЗЕ Ў МІН СКУ 
Тэ ле фон ная раз мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі з Прэ зі дэн там Укра і ны Пят ром Па ра шэн кам ад бы ла ся 
19 жніў ня. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла-
рус ка га лі да ра.

Кі раў ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі шы ро кае ко ла пы тан няў бе ла рус-
ка-ўкра ін скіх ад но сін.

Сур' ёз ная ўва га бы ла нададзена сі ту а цыі ва Укра і не.
Па вы ні ках кан суль та цый кі раў ні коў дзяр жаў Мыт на га са ю за і 

Укра і ны, што пра хо дзі лі на пра ця гу апош ніх не каль кіх тыд няў, пры-
ня та ра шэн не аб пра вя дзен ні 26 жніў ня ў Мін ску су стрэ чы прэ зі дэн-
таў Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Ра сіі, Укра і ны з удзе лам прад стаў ні коў 
Еў ра пей ска га са ю за.


